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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

• 
ihracına müsaade edilen ·B. Eden Garp cephesinde 
istihsal maddeleri hakkındaki karar-, 

name yüksek tasdike iktiran etti , 
Garp cephesinden Keşif kolları faaliyetinden başka ehem
Londraya döndü . miyetli bir hareket olmuyor 

Ankara, 17 - 4191939 ve buklariyle lisansa tabi iki nu· 
2/11869 kararnameye ektir. maralı listeye dahil tiftik, bal-

4/9N39 ve 2/ l 1869 sayılı ka- mumu, küçük bış hayvan deri-
rarnameye bağh bir sayılı liste- leri, bağırsak yumurta, zeytin 
ye dahil mahsullerden bezelye, tanesi, susam, bakla, soya fa. 
nohut, fasulya, mercümek, filr, sulyesioin 217005 numaralı ka · 

rarnamcnin 1, 2 ve 4 üncü mad-
burçak, darı, pamuk çekirdeği, deden istifade eden memleket 
zeytinyağı, kepek, prina yağı, lere ihracının serbest ve bu üç 
keçi kıh, her ne'li konserve, sınıf memleketler haricine çıka-
kendir ve kerestelerden fırın- caklarında lisans usulüne tabi 
lanmış kayın kerestesi ile kat- tutulması hakkındaki kararoa-
ran çamı, yıwbani kestane, 

1 
me yüksek tasdike iktiran et-

şimşir, fındık ve kızılcık çu- miştir. 
~~~__,,,,,,,,___~~~===;;;;;;~,========::====::::::::;:;:;::_;-~~-

-""'\llt· 
Londra 17 - İngiliz domin

yoolar nazırı B. Eden ile do
minyonlar mümessilleri lngilte· 
reye avdet etmişlerdir. Nazırlar 
Fransadaki İngiliz a:.kerlerinin 
sıhhi vaziyetlerini ~fevkalade 
mükemmel buımu~lar ve mem· 
nuniyetlerini izhar etmişlerdir. 
Nazırlar Fransa hükumetinin 
efradın istirahatini temin busu 
sundald mesaisinden pek müte
hassis olmu~lardır. B. Eden pa· 
zartesi günü ra<lyoda intibaları-
ni söyliyecektir. a a 

Paris, 17 - Havas ajansı 

askeri harekat hakkında atide
ki malumatı vermektedir : 

Cephe heyeti umumiyesiode 
vaziyet durgun gitmektedir. Fe
na havalardan dolayı tayyare 
faaliyeti olmamaktadır 

Yegane faaliyet keşif kolla
rına inhisar etmektedir. Gtce 
gÜndüz iki bat arasındaki sa
hipsiz arazide keşif kolları do-

Askerlik müddeti 

!aşmaktadır. Bilhassa keşif kol
ları Sarburkun cenubunda Apak 
ile Sarburk Fonbah ve Viıen
burgun civar1nda faaliyet gös
termiştir. Fransız keşif kollan 
bir mevzi içinde çalışan Alman 
ları tesbit etmiş v·e Fransız top 
çusunun tevcia t.Uiği ateşle da 
ğıtılmışlardır . Geçen gün ve ge 
cenin hadiseleri işte buna ben-
zer hadiselerdir. 

Holandanın 

ALMANYA Kudüs 
-3ıOE-

iki seneye çıkarılacağı Berlin elçisi Alman ceva
hakkındaki haberler hını hamil olarak men1le-

Roman yaya şiddetli bir nota gönderdi A . . 
Al v .h 1 . • 1 rap ve yahudılerı 

Romanya manyaya yapacagı ı raca ıcın f ·r d .... 
11 

•. 
zorluklar çıkarıyormuş ngı ız or usuna gonu u 

Londra, 17 - Royter ajansı 
Bukreşten bildiriyor : 

gire bilecekler 
Kudüs 17 - 30 - 40 yaşın· lar çıkarıldığı ehemmiyetle kay-

dedilmekte ve bunun izalesi daki arap ve yahudiler İngiliz 

azimkar bir lisanla istenmekte- ordusunda şoför, hasta bakıcı 
dir. olmak ÜZ'fe gönilllü yazılahi· 

leceklerair. Baı gönüllüler Filis
tin haricinde de çalışabilecek 

Tayyare ile Bükreş~ gelen 
Kladyos dün alakadar makam-

asılsızdır 
~·· 

Ankara, 17 - Son Po>ta ga· 
zr tesinin dünkü nüshasında mu· 
vazzaf askerlik müddetinin iki 
seneye iblağ edileceği ve nak
di bedelin ilga olunacağı yazıl
mıştır. Anadolu ajansı bu ha-
berlerin asılsız olduğuoi beyana 
mezundur. a a 

• • 
ısvıçre 

ketine hareket etti 

Paris 17 - Hollandanın Ber · 
lin elçisi, sulh teşebbüsü üzeri· 
ne Almanyanın verdiği cevap 
ve basıl olan vaziyet hakkında 
h ul<umetile temas etmek üzere 
Hollandaya hareket ettiği bildi 
rilmektedir. a a --

, Londra radyosu 
Türkçe neşriyata başlıyor 

Almanya harici ticaret dairesi 
ıefi Kladyus, hükllmetinin şid
detli bir notasını hamil olarak 
Bükr~şe gelmiştir. Notada bil
hassa Romanyanın Almanyaya 
yapacağı ihracata suoi zorluk- larla görüşmüştür. a. a. ferdir. a a Arazisi Üz . rinde uçan 

Alman tayyaresi 
bir 20 ikinciteşrin pazartesi gü-

nünden itibaren Londra radyosu 

Moskovadan 

Dönen Fin heyeti kabi
nede izahat verdi 

Helsinki, 17 - Sovyet Fin
landiya görüşmesinin kesılmesi 

üzerine Finlandiya mürabha,la
rile hOkfımet azası arasındaki 

görüşmelere devam olunmakta
dır. 

Murahhaslar tarafından veri
len raporu tetkik etmek üzere 
parlamento grup şefleri parla
mento reisinin huzurile bu sa
bah bir toplantı yapmıştır. 

Helsinki. 17 - Moskovadan 
dönen Finlandiya heyeti kabine 
toplantısında izahat vermiıler
dir. Bu toplantıda meclis reisile 
muhtelif siyasi grup liderleri de 
bulunmuştur. 

Mısır Başvekili 
Irak başvekilini kabul etti 

Fransa hükumeti 
-

1891 doğumlu ihtiyatları 
terhis ediyor 

Paris, 18 - Milli müdafaa 

müsteşarı, 1891 doğumlu ihti

yatların da bu ayın nihayetinde 

terhi !I edilecekleri oi bildirmiştir. 
-~· 

Sovyet kıtaatı 
Vilnoya girdi 

Kavnas, 17 - 10 teşrioicvel 
anlaşmasında musarrah olduğu 

üzere Sovyet kıtaatı dün sabah 
Viloo banliyösüne ge1miş askeri 

ve sivil şahsiyetler tarafından 

karşılanmıştır. 

Bır Litvanya bataryası 21 pa 
re top atmış ve Sovyet kıtaatı 
şeref sütunu önünde bir geçit 
resmi yapmışlardır. 

·~ ·-
Belçika Ha. nazırı Kahire, 17 - Mısır başvekili 

1 

Irak başvekilini kabul etmiştir. 
Mısır gazetelerinin yazdığına 

göre iki başvekil memleketleri
ni alikadar eden meseleleri göz 
den geçirmişlerdir. 

Almanyanın vaziyeti kar
i şısında hükümetin 'endi-

' 

_....,._ 
İngilterede 

Eşya fiyatları yükseliyor 
Londra. 17 - Mesai nazırı, 

teşrı .ıie,· el ayında fiyatlar eylül 
ayına niıbctle yüzde beş artmış 
olduğunu ve gıda maddelerinde 
daha fazln bir tereffu görüldü
ğünü söylemiştir. 

şesini gizlemiyor 
Büruksel 17 - Belçika hari

ciye nazırı, parlemento hariciye 
encümeninde yaptığı beyanatın
da cephedeki sükuneti kaydet
miş ve üç muharip devletle ya
pılmakta olan iktisadi müza~e
relerin inkişaf ettiğini söylemiş 

ve Almanyanın vaziyeti karşı· 

sında hükümetia endişelerini 

gizlemi~tir. a a 

Bir İngiliz ticaret 
heyeti 

Bulgaristana gidiyor 
Londra, 17 - Bir İngiHz ti

caret heyetinin tereyağı, domuz 
eti ve yemiş satın almak ve 
mukabilinde kösele ve sanayi 
maddeleri satmak üzere Sofya
ya gideceği şayidir. a. a. 
~ 

İngiliz H. nazırı 
Fransaya gidiyor 

Loodr a, 17 - fogiliz harbiye 
nazırı Hurbenişa, bugün Fran
saya gidecek ve bir kaç gün 
kalacaktır. 

-= 

Bal 17 - fs , içre ajansından: 
Milliyeti meçhul bir tayyare 
Bal üzerinde uçmuştur. Öğleden 
sonra Bal üzerinde yine bir 
tayyare uçmuş ve ceuubu garbi 
ye doğru uzaklaşmıştır. Bu tay· 
yarenin Alman tayyaresi oldu· 
ğu anlaşılmıştır. a a 
~ 

İngiliz 
Ayan meclisi toplandı 
Londra, 17 - Ayan meclisi 

dün akıam toplanarak evelce 
Avam kamarası tarafından ka-
bul edilmiş olan milli istikraz 
kanunu projesini kabul etmiştir. 
Kanun dün gece kralın tasdiki
ne iktiran etmi ,tir. a.a. 

Atatürk atletizm 
müsabakaları 

27 birinci kanunda yurdun 
tarafında yap1lacak 

her 

Ebedi Şef Atatürkün ilk de- ı 
fa Ankaraya ayak basması mü 
nasebetiyle inkılap tarihimizin 
şerefli bir merhalesini teşkil 
eden bu kutlu gün, Anka· 
rada tertip olunan atletizm mü
sabakasiyle tesit edilmekte ve 
Büyük Şefi :ı şe bir haricinde 
Ankaralılar tarafından istikbal 
edildıği mahalden ilk şerefleu
dirdıkleri hükumet dairesine 
kadar uzamak suretile koşular 

tertip edilmekte idi. 
Beden terbiyesi genel direk

törlüğü bu müsabakaların bu 
yıldan itibaren yurdun her ta
rafında yapılmasını muvafık 
görmüş ve teşkilatına bir ta
mim göndermiştir. Bu tamimde 
şöyle denilmektedir : 
"Ebedi Şefimi~ Atatürküo kur· 

tuluş mücadelesi başlangıcında 
27 8. kanun 1919 da Ankaraya 
ilk d~fa ayak bastıkları gün, 

Sonu12 inci sayfada 

ı 

saat 18,55 den 19,10 a kadar 15 
dakika devam etrnek üzere kısa 
dalga 31,32 ve 19,60 metre d l 
ga uzunluğunda türkçe neşriyat 
yapacaktır. 

_Pazartesi günü neşriyat baş· 
lamadan evel Londra elçimiz B. 
Tevfik Riiştü Aras kısa bir hi
tabe ile bu neşriyatı açacakt ır. 

· Ceneral Veygand 
1 Lübnan ovasında bir 
ı teftiş seyahati yaptı 

Berut 17 - Ceneral Vaygant 
L Jboan ve L\kağ ovasında bir 
teftiş seyahati yapmış, Rayak 
ve Balepki ziyaret etmiştir. 

B. Çemberlayn 
iyileşti 

Londra, 17 - Başvelcil Çem
berlayn, hastalandığından beri 
bugün ilk clef a çıkmış ve baş 
vekalet dairesine gelmiştir . 

Pamuk Piyasası 
lzmir hazır mal 44,5 

,, ali.re 47 
Burada' ç~kirdekli kuru temiz 

ve beyaz mal 15 ve 15,5 kuruş. 
Y oğmur yemiş lekeli 13 ila 14 

· İzmir yeni mal zeytin yağ 
34.5 35 

Eski mal 36 
Aydında dip zeytin · danesi 

5 ve 5,5 
Maalesef Aydında küç~k çift

çi elinde pamuk kalmamı ş gibi
dir. Stok mal yok yaluız büyük 
çiftçilerin tarlada toplanacak 
malı vardır. 



AYDIN 

ÇiFTÇi SÜTUNU: Küçük Hikaye : 
.. .... ... .... .. 

Dikkat ha!. M u M 
Bizim bir kabahatimiz var. 

Bir değil bindir ya!. Oou geçe
lim. Şimdi arpa ve buğday için 
haz11laoıyoruz. Fakat tohum 
meselesine hiç ehemmiyet ver
diğimiz yok. Tohumu saçınca • 
toprağlD lütfü atifetine sığınır, 

ellerimizi bağlar bekleriz. 
A!. Babacan!. Bu kadar te· 

vekkülüo adı bu asırda başka· 
dır. Taşı ve toprağı, delicesi 
sapı ve samanı ne ektiğin to
humun verimi sıfır dır. Geçen 
sen~ yetmiş beı döoiim buğday 
tarlamdan ancak masrafımın 
üçte birini aldım. Çünkü ken-

dini pek beğenmiş bedelimin 
sözüne inanarak tohumu kal

burdan geçirmedim ve cezamı 
çektim.. Bizim topraklar buğ
day toprağı değil. Eıaıen 

iklim de buna müHit değildir. 
Birde bizim acemiliğimiz e !. . ı 
Birazda teobelliğimiz inzimam 

edince elimiz havada kalıyor. 
Zaten buğdetyın samanı da bir 
işe yaramaz ya !. 

Benim fikrim şu 1. Siz nasıl 
düşilnüyorsunuz bilmem !. Aydın 
ve hinterlandında yalnız pamuk; 
ve çifti hiç olmazsa 15 • 20 san

tim yapmak ve yaz aktarmasını 
ihmal etmemek şartiyle arpa 

yapmalıdır. Şu suretle hayvan
larımızın yiyeceğini temin eder 

belki birazda satarız. Fakat 
buğday asla !.. 
Buğday soğuk iklim iıter. 

Halbuki biziın Aydmın rakımı 

- yani denizden yüksekliği - 60 
ili 70 mtt· edir. Ben buğday zi· 

raati yapmışta geçiom:ş kimseyi 
tanımıyorum. 

Yaz aktarmaıı yapmadan buğ· 
day ve arpasını kalburdan ge-

çirmeden, çifti oisbcten derin 
ve tavında sürmeden para ka
zanan varsa beri gelsin 1 •• 
Yağmurda uyku, rüzgarda 

kuytu maziye karıştı !. Şimdi iş 
batına !.. 

Agdede 

Yazan: Leo Tolıton 

Vekilharç ve kibya İliç, ye· 
lin serin nefesiyle kAh ıağa kah 
ıola boyun qüken ve göz ala· 
bildiğine uzanan altın renkli 
baıakları çiftliğe yeni gelen 
bir işçiye gösterdi. fliç dediki: 

0 Bütün bu ufka kadar bir 
diiziye uzanan baıakların sahi· 
bi burada çalııan yüzlerce köy 
lünüo efendisi Vladimir Dosta· 
dı ! 

Kim11 ıiz köylii, tan• ının ö· 
nünde djz çöküp giioafl' çıkaran 
lar gibi başaklarına doğru iki 
elini uzattı. Sonra yere kapa• 
narak koynundan bir istavroı 
çıkaraı. 

"Şimdenkeri bayım olan Vta· 
dimir Dostanın yumuşuca bağla 
kalacağıma onurum Ozerin ant 
ederim,, diye mırıldandı. 

Köylü o anda ardına dönmüt 
olsaydı kendine gülen. ltiçin çil· 
rük dişluini görebilecekti. Du· 
aaını bitirdi. Fyodor - Köylünün 
adı· llic tarlanın içinden geçe· 
rek k6ye girdiler. Fyodor kah
yayı aaygı ile selamladı ve uzak 
laıtı . 

• 
Ukranyamn bu izbe ltöyilnde 

güzel bahar ve kuru yaz bir 
bora hızıyla gelip geçti. Ôtgün 

sonbaharın ağlatıcı sui bütün 
bozkırı kapladı 

Küçük köy e•lerioin ıiy,ab o· 
caklarından çıkan mavi bir du· 
man gö" yilıüode ıoluk bir çiz
gi çiziyor, L.öylü tarlaıuıda can 

la başla çalışıyordu. Fyodor bo 
raya geleli tam bir buçuk yıl 
olmuıtu. Ve.. Vladimir o gün 
köyft, ıen petreıburgtan gele· 
rek ıereflendirecekti. 

Fyodor erken kalkb. En yeni 
yamalı elbiıeleriui giydi. Bıyık· 
larıdı düzeltti. Köy meydanında 
emektaşlar toplandı. Amma 
kadınlarda, erkeklerinde, çocuk
larında, topunun yüzünde, acı 

ve iç ııkınbsiyle karı,ık bir k•y· 
ruoun kötü çizgileri vardı. Ne-

: .. ................. .# ................................... : 

! AYDINDA: ı • ı : ı 

i Ankara Palas ı 
i Memleketin en ucuz en temiz en rahat en kooförlü otelidir. i 
: Hükümet cadde:ıind.: Aydoğdu mağazası üzerinde ı 
: ........................................................ : 

Çeviren: S. Toprak 

var, ne olmuıtu ? Yanında kini 
dürttü; 

" Böyle niçin her kes içli ? " 
diye ıordu. 

Arkadaşı baıını çevirdi. Bu 
ıorguya faşmıfb. Yanında Fyo· 
doru görünce : 

" Hımm ... Acele etme, ,, dedi 
" sen de anlarsın ! ,, 
Yarım saat beklediler. Uzak· 

tan sars bir toz bulutunun için· 
de araba geliyordu. Geldi, dur 
du. içinden Vladimir Dosta ile 
onu köy dıtında kartılamağa 
giden fl;ç ve on sifahlı indi. 
Vladimir iri bir adamdı. Geniı 
ve çıkık aloı ilk bakıtta görü
nüyordu. içkiden kızarmış bü
yük bir burnu, g•rip bir ışıkla 
parıldıyan kara gözleri vardı. 

Köyl6yü t• peden siberek; so· 
murtmu1 kadınların tarafına 

doğru gidiyordu. . 
Genç köylü kadınlar şüpheyle 

geri çekildiler. Vladimiı in huyu· 
nu biJiyorlardı. O aldırmadı . 
Köyün dilberi Kuran jin'i par
mağıyla göstererek çağırdı. Bıl· 
lur tenli kadın çekine çekine, 
adımları geri geri gider gibi 
yaklaıtı. Vladiıniria karıısında 
durdu Sarhoş iri tırnaklı siyah 
elini g-enç kadının kadife ka
dar yumuşak yanağına götür· 
dü, sıktı. . 

Kurajio tiksindi, bir çığhk a• 
tarak i'eriledi. Köylüler korku 
ve hiddetlen dört açılmış bakı· 
şıyor lardı İçlerinde kaynaşma 
oldu. Biri y;umruklarını sıkarak 
onun Ozerioe atılmak ve haddini 
göstermek istedi. Kendisine çev· 
dleo on namlu ile göğüs göğse 
geldi. Ve bu korkunç kara de
liklerden gelen ateş.zavallı Ku
rajinin kocasının d•ğa beoz~r 
boyunu devirdi. 

Köylll çil yavrusu gibi dağıl
dı. Dosta, kocasının delik deşik 
edilmiş vücudüne atılarak hıç

kıran Kurajın'i omuzlarıudan 
tutup kaldırdı. Kadın bayılmıştı. 
Kollarının ara!lıoda bu bin bir 
çıçek kokan güzeli sıktı, sıktı. 
Dudaklarından tekrar t~krar 
öptü. Koşudan yeni çıkmış 
bir at gibi hırsla burnundan 
soluyordu. Göğsü kalkıp iniyor-
du. Kalın ve patlak ağzından 
şu sözler dökUdü. 

"Bu güzeli hiç yatak odasma 
götür!., 

- Sonu f1ar -

C. H. P. Basımevi 
Her Nevi · Baskı, 

Cilt işleri 
Temiz işçilik, düzgün b~skı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba-

SAYI t 686 

1 RADYO 
PAZAR 19/11/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk Müziği 
Yeni bestekarların müntebap 

şarkıları 
Ankara radyosu kilme ses ve saz 
heyeti, idare eden: Mesut Cf'mil~ 

13.30-14.30 Müzik (Küçük or· 
kestra Şef : Necip Atkın ) 

1 - Gangelberger : Aşk çan 
lan 

2 - Adolf Gruoow : Berlio 
Viyana valsı 

3 - Becce : Sereoad 
4 - Fritz Recktenwald: Grin 

zingde potpuri 
5 - Rachmaninoff : Prelild 
6 - Gange\berrer : KüçUk 

flüt için konser parçaaı 
7 - Sorge Bortkiew'cz : Ga-

vot 
8 - Brabms : Macar dansı 
18 00 Program . 
18,05 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( Radyo caz or

kestrası ) 
19.00 Çocuk ıaati 
19.30 Türk müziği (Fasıl he-

yeti) 
20.30 Konuşma 
20.45 Türk mUziği 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Re· 

şat Erer, Fahire Fersan, Refık 
Fersan 

1 Okuyan Semahat Özden 
ses 

1 Udi Fahri • Hicaz. şarkı 
( Bahar olsa çemenzar olsa ) 

2 - Şevki b!:y · Hicaz ıarkı 
( Demem cana beni yadet) 

3 - Refik F ersan -Hicaz şar 
kı (Göğsümden kaçıp gittı) 

2 - Okuyan Necmi Riza A· 
hıskan 

1 - Şakir ağa - Ferahnak 
yürük semai ( Bir dilbere dil 
düşdüki) 

2 - Cemil bey - Eviç şarkı 
(Bir nigibm kalbimi etti es r) 

3 - Artaki · Eviç şarkı (At 
kıola harap olduğumu) 

4 - Halk türküsü (Bulbül) 
3 - Okuyan Melek Tokgöz 
1 - Reıat Erer - Gösteri 
2 - Küzım Us - Kürdili hi· 

cazkar ıarkı (Kani değil) 
3 - Artaki -Kürdili hicazkar 

ıarkı (Yetmezmi tükeomezmi) 
4 - Bimeo Şen · Kürdili bi· 

cazkar şuka (Gün kavuştu) 
21.30 Müzik (Cazband • Pı) 
22.00 Memleket ıaat ayarı, 

ve ajans haberleri 
22. 15 Ajans spor ıervisi 
22 25 M.izik (Cazbaod - Pl) 

23.25-23.30 Yarınki program 
ve kapanış 

P AZARTESI 20/111939 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

18.05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 

18.25 Müzik ( Radyo caz or-

kestrası) 

19.00 Konuıma (su nimetleri) 

19.15 Türk müziği 

Calaolar: Vecihe, Re~al Erer, 

Ruıen Kam, Şerif İçli. 
1 - Okuyan: Muzaffer lıkar. 
1 - Gerdaniye peşrevi 

2 - H. Faik bey · Gerdani· 
ye beste : ( Ey kem3n ebru ) 

3 - H. Faik ~ey - Gerdani

ye ağır semai : ( Beni sermest 

eder çeşminle~) 

4 - H. Faik bey - Gerdaoi

ye ıarkı : ( Aşıkın gamzenle 
yandı ) 

5 - Şerif içli : Ud taksimi 

6 - Tanburinio - Gerdaniye 

ıarkı : (Çıkalım dağlar başına) 

7 - Adananın Gerdaniye 

şarkı : ( Kara gözlüm ne gezer
sin burada.) 

8 - Hacı Faik bey· Gerda

niye Yürük semai : ( Bülbül gi

bi her ıamü seher nalelerim var) 

9 - Gerdaniye sız semaisi. 

2 - Okuyan : Müzeyyen Se· 
nar 

1 - Rahmi bey-Bayati ıarkı 

( Gül hazin sünbül perişan ) 

2 - Lemi - Bayati şarkı : 

( Bakasız hüsnün güver.me anı
na) 

3 - Sadettin Kaynak · Ba
yati şarkı : (Mecnuo) 

4 - Lemi - Hicazkar şarkı : 
( Son aşkımı canlandıran ) 

5 - Supbi Ziya bey· Mllhay
yer şarkı : ( Dedim bu kız ) 

6 - Muhayyer saz semaisi. 

20. 15 Konuşma (Çocuk esir
geme kurumu ) 

20.30 Türk müziği. (fasıl he
yeti) 

21.15 Mtizik (Küçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajanı, ıiraat, e!!ham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 ( Küçük~orkestra - Yu· 

kardaki programın devamı) 

22 35 Müzik! Pi. 
23 00 Milzilt ( Cazbaod · Pl) 

23.25 23.30 Yarınki program 
ve kapanış. 

20111/939 PAZARTESİ 
günündea itibaren 

31,32 19,60~kısa dalga ile 

18,55 den 19,10 a kadar Lon

dra radyosu Türkçe neşriyat 

yapacaktır. 

• g 

··--.. Abone ıeraiti ........ 1 ! Yılhtı her yer için 6 Ura. 1 
! Alb ayhj'ı 3 liradır. I 

3 aylığı 150 kuruştur. • 
idare yeri: Aydında C. H. i 

! P. Buıme.i. 
i ra:ıeteye ait yazılar için i 
i yaıı i,Ieri müdürlütüne, ilin· i 
i 1ar için tdatt müdür1ü§'ÜDe l 
: 'ftÜrataa.t ~dllmelidir. ! 
: ........ -....... - ............................ ..... . 12 35 Ajanı ve meteoroloji I 

haberleri. ============:a:= 
12.50 Tilrk müziği. (Pi.) 
13.30-14.00 Müzik ( Karııık l 

hafif müzik • PJ. ) ı· 
18.00 Program 

lııııtlyn uh\bl Ye Umuın1 Ne,rtyat 1 
MUdürü ı Elem Mendrea 

8amıldıiı yer 
CHP Buımevl 


